
Ärendeberedning 
i Region 
Västerbotten

Varför en ärendeberedning? Hur arbetar 
region Västerbotten?

Målsättning

Ärenden till regionfullmäktige 

Roller och ansvar



Målsättning

Möjliggöra och säkerställa ett demokratiskt, rättssäkert beslutsfattande 
genom beredning av ärenden på ett kvalitativt och effektivt sätt



Viktigt för vem?

En fungerande ärendeberedningsprocess är till nytta för;

- Invånarna 

- Förtroendevalda

- Tjänstepersoner



Regionfullmäktige

Krav på beredning av ärenden till fullmäktige 
genom RS. 

Ärenden av övergripande och principiell karaktär

Regionens högsta beslutande organ



Ärendeberedningens steg - politik

•Viktigt för vem?

Ärenden initieras/ 
bereds /förankras Presidieberedning Arbetsutskott Nämnd/RS Regionfullmäktige



Ärendeberedningens steg - förvaltning

Sakkunnig 
bereder

Förankring
Handlingar till 
nämndkansli

Tjänstep. 
beredning



Ärenden inkommer 
externt

Exempel på handlingar är 
remisser, förslag från 
samverkan, förbund, SKR eller 
andra aktörer som inkommer 
till myndigheten.

Inkommen handling diarieförs.

Exempelvis årsredovisningar, 
förlag samverkan 



Ärenden initieras  
internt

Föranlett behov eller ett uppdrag initierar ett nytt 
ärende

Nämnd ger ett uppdrag

Verksamhetschef/OC lyfter förslag till ärende

Tjänsteperson/strateg initierar ett ärende utifrån 
behov exempelvis nytt avtal, upphandling, revidering 



Politiska verktyg

Regionfullmäktige

- Motioner 

- Interpellationer

- Frågor

Nämnder

- Initiativärenden



Styrande 
dokument

Riktlinje för ärendeberedning 
inom nämnd/RS

Rutin för ärendeberedning 
inom HSF/RS RUF 
förvaltningar



Roller och ansvar

• Ordförande 

• Förvaltningschef

• Sakkunnig

• Nämndkansli



Ordförande

Det är ordförandens uppgift och ansvar att 
- leda nämndens arbete och sammanträden,  
- inför sammanträdena se till att ärendena, som ska behandlas i 
nämnden, vid behov är beredda och snarast behandlas i 
nämnden

- följa frågor av betydelse för regionkommunens utveckling och 
ekonomiska intressen inom nämndens ansvarsområde samt 
effektiviteten i verksamheten och ta initiativ på politisk nivå i 
dessa frågor, 

- främja samverkan mellan nämnder/styrelsen och 
regionfullmäktige

- ansvarig för att med stöd från förvaltningschef och 
nämndsekreterare ta fram förslag till föredragningslistor, samt 
avgör om ett ärende är färdigt för att tas upp i nämnd



Förvaltningschef

Har som nämndens förvaltningschef det yttersta 
ansvaret för en fungerande ärendeberedningsprocess i 
nämnden/styrelsen. 

Ansvarar för att avgöra om ärenden är färdiga för 
politisk beredning.

Är föredragande tjänsteperson i nämnden/styrelsen 
och dess utskott/beredningar.



Sakkunning tjänsteperson

Är den tjänsteperson som skriver fram ärendet, 
förankrar/stämmer av med berörda parter och 

företräder ärendet fram till beslut.

Sakkunnig är ärendets expert och vet därmed vilka
kunskaper och underlag som behövs för att
nämnden ska kunna fatta ett välunderbyggt
beslut. Sakkunnig är ansvarig för att utreda, 

analysera, förankra och ge förslag till beslut i ett
ärende samt för att presentera genom att

- allsidigt belysa ärendet
- tydlig och strukturerat upprätta underlagen
- upprätta förslag till beslut, sammanfatta och  

bifoga nödvändiga fördjupande handlingar
- säkerställa att underlagen är förankrade inom 

tjänstepersonsledningen /verksamhetschef



Nämndkansli

Arbetar enligt regionens ärendeberedningsprocess, 
säkerställer en fungerande och effektiv 
nämndadministration 

- Följer upp och utvecklar ärendeberedningsprocessen

- Upprättar och kommunicerar tidsplan för 
ärendeberedning och sammanställer, samordnar de 
ärenden som är anmälda för politisk behandling. 

- Återkopplar beslut och uppdrag efter politisk 
behandling

- Är sakkunnig och rådgivande i nämndens ärende-
beredning, bidrar till att kvalitetssäkra beslutsunderlag



Nämndsekreterare och utredare

Pernilla Brändström
- Regionrådsassistent 
(majoriteten)
- Folkhögskolestyrelsen

Ann-Sofi Grenholm
- Demokratiberedning
- Samråd nationella 

minoriteter

Sofia Gustafsson
- Regionstyrelsen

Mari-Helen Kula
- Regionfullmäktige

Viktor Sjödin
- Hälso- och sjukvårdsnämnden

Patricia Niemilä
- Patientnämnden

Zenita Malm
- Regionrådsassistent
(oppositionen)

Maria Sterner
- Beredning för primärvård

& tandvård
- Beredning för funktionshinder 

& samverkan

Sofia Jonsson
- Enhetschef kanslienheten
- Fullmäktiges sekreterare

Klara Lundgren
- Beredning för 

kompetensförsörjning
- Folkhälsoberedning

Nina Olofsdotter
- Regionala 
utvecklingsnämnden

Jonathan Lundberg
- Beredning för samverkan & 

regional utveckling
- Kulturberedning



Arvodesregler för förtroendevalda 2023-2026

Regelverket baseras på: 

• Kommunallagen (4 kap, 1 §, 12-18 §§)

• Regionfullmäktige fastställer regelverket

• Tillämpning och tolkning av regelverk: Regionstyrelsens 
arbetsutskott
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Årsarvode

• Basarvodet, värdesäkras varje år med landstingsprisindex

• Reglerad nivå på årsarvode för varje uppdrag

• Rätt till dagarvode: Får inte ha årsarvode över 0,4 av basarvodet
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Dagarvode

• Upp till 2 timmar: 
334 kr (388 kr för fullmäktige)

• 2-4 timmar: 
688 kr (912 kr fullmäktige)

• Mer än 4 timmar:  
1375 kr (1599 kr fullmäktige)
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Ersättningsberättigade förrättningar

• Sammanträde med fullmäktige, fullmäktigeberedning, presidiemöte, 
styrelse och nämnder och dess utskott samt revisorernas 
sammanträden

• Protokolljustering

• Partigruppsmöten, som hålls med anledning av eller i direkt anslutning 
till ett sammanträde

• Sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och 
arbetsgrupper (nämndberedningar)

• Kurser, konferenser som nämnden beslutar om
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Ersättning för inkomstförlust

• Kopplat till dagarvode eller resdag med inkomstförlust

• Inget tak för ersättning av inkomstförlust

• Intyg för egen företagare/kombination med anställning - se 
regelverk

• Intyg om inkomstförlust ska lämnas, baserat på hel dag

❖ Ersättning beroende på förrättningens längd (max 8 timmar/dag)

❖ Lämna nytt intyg vid ändrad inkomst , använd regionens blankett

❖ Gäller från den månad intyget inkommit

❖ VIKTIGT! Vid ny mandatperiod – lämna alltid nytt intyg
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Ersättning för inkomstförlust, fortsättning

• Om ledighet hel dag krävs – men uppdraget i Region Västerbotten
tar kortare tid - Inkomstförlust ersätts för hel dag

• Arbetssökande/ föräldraledig- Lämna kopia av beslut från A-kassa 
eller från Försäkringskassan

• Årsarvoderad på 0,4 av basarvodet, eller mer – får inte 
inkomstförlust

• Uppgift om inkomstförlust kommer att kontrolleras vid regionens 
internkontroll, förfrågan görs till arbetsgivaren

6



Rese- och traktamentsersättning

• Enligt kollektivavtal för anställda
❖ Höjd ersättning resa med egen bil: 25 kr/mil (från 2023)

❖ Även traktamentsersättningar har höjts från 2023

• Förtroendevalda får inte färdtidsersättning

• Bostaden är tjänsteställe - Undantag om man har tjänsterum

• Viktigt att följa skatteregler

• E-lönebesked, se din internetbank eller www.swedbank.se/edokument

Begär ersättningar så snart som möjligt, senast inom ett år
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Närvarolistor – fyll i så fort som möjligt!

• Ifyllda närvarolistor skickas till nämndsekreterare för granskning och attest

• Skicka inte oattesterade listor direkt till Verksamhetsstöd Lön

• Vid inkomstförlust – kryssa i rutan på närvarolistan

• Kvitton inlämnas i original, betald parkering via t.ex. app – skicka utskrift

• Häfta kvitton på baksidan av närvarolista eller med gem på framsida

• Närvarolistor ska fyllas i och skickas in så fort som möjligt 
❖ Samla inte listor för flera månader innan listorna skickas till nämndsekreterare 

▪ Det blir svårare med kontroll av uppgifter bakåt i tiden

▪ Större tidsåtgång den månaden för nämndsekreterare och på lön

▪ Risk att ersättning inte hinner utbetalas den månaden
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Digitaliserad arvodeshantering 2023

• Fr.o.m. februari /mars deltar regionen i en pilot  av appen ”Troman 
politiker”- egenregistrering av reseräkningar mm. 

• Regionala utvecklingsnämnden och Kulturberedningen först ut

• Breddinförande i regionen hösten 2023
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Övrigt

Individuell prövning vid kostnader för:

• Barntillsyn

• Vård av person med funktionsnedsättning

• Förtroendevald med funktionsnedsättning
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11

Försäkringen TFA-KL (AFA Försäkring) 
och Grupplivförsäkring GL-F (KPA Pension)

TFA-KL:

• Gäller för person utsedd att utföra förtroendeuppdrag för huvudmans räkning
❖ Försäkringen gäller vid olycksfall eller arbetssjukdom som inträffat i samband med 

förtroendeuppdraget

• Grupplivförsäkring gäller de som haft årsarvode 0,2 och uppåt av basarvodet

❖ Denna försäkring motsvarar anställdas efterlevandeskydd (TGL-KL)



Förlust av tjänstepension i ordinarie anställning

• Vid inkomstbortfall ersätts pensionsförlust med 6 % 
- följer nytt pensionsavtal AKAP-KR (från 2023) för anställda i kommuner och 
regioner

• Obs! Det är upp till den förtroendevalde att t.ex. själv spara denna pension hos 
försäkringsbolag eller bank

• Ersättning för pensionsförlust förutsätter rätt till inkomstbortfall

❖ Utbetalas direkt i samband med ersättning för inkomstbortfall 
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Pensionsförmån för politiskt uppdrag

• Olika pensionsavtal beroende på när uppdraget startade 
(separat bildspel https://regionvasterbotten.se/politiker)

• Den som tillträtt uppdrag från mandatperiod 2019 eller 2023 omfattas 
av pensionsavtalet OPF-KL 18 (dagarvode och årsarvode är underlag)

• Äldre pensionsavtal PBF gäller i regel vid tillträde före 2019 
(Har minst årsarvode 0,4 av basarvodet)
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Förlust av semesterförmån i ordinarie anställning

• Region Västerbotten ersätter även förlust av semesterförmån i ordinarie 
anställning

• Intyg om förlust av semesterförmån begärs från arbetsgivaren
❖ Intyget ska avse semesterförlust föregående år

❖ Antal förlorade semesterdagar och ersättningsbelopp per semesterdag 
ska anges i intyget

❖ Vid politiskt uppdrag i både Region Västerbotten och t.ex. en kommun
- Begär separata intyg från arbetsgivaren, skicka intyg om semester-

förlust till respektive uppdragsgivare

14



Kontaktpersoner

Närvarolistor, ersättningsfrågor
Annica Kohkoinen annica.kohkoinen@regionvasterbotten.se

HR-stab, Verksamhetsstöd Lön

Frågor om pension och omställningsstöd

Lisbeth Ottosson lisbeth.ottosson@regionvasterbotten.se
Erika Stenmark erika.stenmark@regionvasterbotten.se

HR-staben, Enheten Förhandling och villkor
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Hemsidan - för dig som förtroendevald
under bearbetning







Handbok

• Regionens organisation

• Före sammanträdet

• På sammanträdet

• Efter sammanträdet

• Praktiskt information

Handboken håller på att 
digitaliseras.
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